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 لقانون انشائها
ً
، جاء لتلبية حاجة (النافذ 1967لسنة ( 8)البصرة رقم  قانون جامعة) أن وجود الجامعة استنادا

 للتوسع الحاصل في التعليم الجامعي في العراق " اما مبررات انشائها فهي  التعليم،هي الحاجة مِلرفق  محلية،
ً
نظرا

ولضرورة ارساء قواعده بات من الضروري انشاء جامعة أخرى في البصرة لتتمكن من تأدية الرسالة الجامعية 

 شر مبا
ً
واحتياجاته،  النص القانوني يحمل تأكيد دور الجامعة في خدمة املجتمع وتنميته، وتلمس همومه فهذا ة

 الجميع،فقنوات االتصال مع اصحاب املصالح املحلية مفتوحة امام . واالخذ بكل ما يسهم في االرتقاء بحياة املجتمع

 . لسماع آرائهم او لتلبية طلباتهم سواءً 

كذلك أن فكرة وجود جامعات في املحافظات كانت ألغراض تنموية، وإلنعاش اقتصادات املناطق البعيدة عن 

 من حيث الترتيب تأمين فرص التعليم القريبة من دون  ألبناءاصمة، وتوفير فرص عمل الع
ً
تلك املناطق، واخيرا

 .الحاجة الى الهجرة الى محافظات اخرى 

وقد أثبتت هذه القناعة جدواها؛ فمدينة البصرة، وحتى املحافظة، استفادت كثيرا من وجود جامعة البصرة 

 .بالجامعات االخرى املتواجدة فيهافيها؛ كذلك الحال فيما يتعلق 

 :معة السياسة التاليةقد تبنت الجاف,وفي سبيل إيجاد دور فاعل لجامعة البصرة مع أصحاب املصلحة املحليين 

 

 :املادة االولى

 إلى:تهدف هذه السياسة 

 املعرفي.إظهار دور الجامعة التنموي الشامل في مجتمعها ومساعدته على التطور والتقدم  .1

 الجميع.الطاقات العلمية لدى جامعة البصرة بما يعود بالنفع على  استثمار  .2

تقديم الدعم واملساعدة للمجتمع املحلي من خالل ايجاد قنوات خاصة لذلك مع جميع أصحاب املصلحة في  .3

 املحلي.املجتمع 

 

 الثانية:املادة 

فرعية في كل  املجلس ولجانكون تابعة ألمانة تعمل الجامعة على تشكيل لجنة مركزية في رئاسة الجامعة وت

 :باآلتيالتشكيالت التابعة للجامعة تكون تابعة للمركزية تتمثل مهامها 

وغير  االجتماعحيث عدد االعضاء وتوزيع املهام وأوقات  (، منوالفرعيةاملركزية )وضع نظام داخلي لعمل اللجان  -1

 .ذلك ويكون عملها بدون مقابل مادي

 .سياسة الجامعة وتطويرها من خالل املراجعة الدورية ورفدها بكل ما هو جديد تنفيذ -2

 .قارير دورية ترفع لرئاسة الجامعةالحلول من خالل ت واقتراحالوقوف على أسباب االخفاق بالتنفيذ أن وجد  -3
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لسياسة وتذليل تعمل اللجان على التنسيق مع تشكيالت الجامعة من كليات ومراكز بحثية من أجل تنفيذ ا -4

 التنفيذ.الصعوبات التي تعترض 

 

  الثالثة:املادة 

أم مؤسسات حكومية أو غير  أفراد عاديين أكانوايقصد بأصحاب املصلحة املحليين املجتمع املحلي للجامعة سواء 

لدوائر الخدمية ومثال ذلك أصحاب الحرف املختلفة كالتجار أو املقاولين أو املستشفيات أو دوائر الدولة أو ا، حكومية

 ذلك.أو معاهد املكفوفين أو املحاكم وغير  (االيتام)كدار املسنين أو دار الدولة لرعاية البراعم 

 

 :املادة الرابعة

إن خدمة املجتمع املحلي من خالل ما تقدمه الجامعة كمؤسسة علمية حضارية هي األساس العلمي الصلب للوحدة 

تزايد منتظم في اإلنتاجية الفردية  ل والتكافؤ والتكامل يتحقق بموجبهااملجتمعية وهي الخيار الحقيقي للتكاف

والجماعية ضمن إطار من العالقات التي تعمق املشاركة وتوفر ضمانات األمن الفردي واملجتمعي الذي يأخذ 

صلحة تعمل الجامعة لغرض تعزيز دورها تجاه أصحاب املبالحسبان معطيات الحاضر واحتياجات املستقبل وآفاقه و 

 :التالية والتي تورد على سبيل املثال ال الحصر باألمور املحليين 

العمل على تشجيع كوادرها على القيام بخدمة املجتمع من خالل جمع التبرعات وتقديم املساعدة ملن يستحقها  -1

ا من محافظة البصرة كالطلبة املتعففين أو دور االيتام أو دور املسنين أو االطفال املصابين بالسرطان سواء أكانو 

 األخرى.أو املحافظات 

الساكنين بالقرب والطرق املحيطة بالجامعة والتي يستفاد منها االفراد  وإدامة لألرصفةالقيام بحمالت تشجير  -2

 .موقع الجامعة من

داد الدراسات العمل على رفد اصحاب املصلحة املحليين بالخبرة العلمية التي تملكها الجامعة كما هو الحال بإع -3

 املحلي.العلمية والتي تساعد على حل املشاكل الواقعية للمجتمع 

الوسط الناقل والذي ساعد كثيرا  بإنتاجاالدوات الحيوية كما هو الحال  بإنتاج بعضمساعدة املستشفيات  -4

 كورونا.اإلصابة بفايروس  باكتشاف

م القانونية في الدوائر املختلفة من خالل التنسيق لتدريب إيجاد قنوات للتعاون مع املحاكم املحلية أو االقسا -5

محاضرات تحاكي الواقع  إلعطاءفضال عن إقامة التدريبات الالزمة لهم باستضافة القضاة  الحقوقيين،الطلبة 

 .لعمليا

الطاقات العلمية واملختبرات للكشف عن  استثمار التعاون مع أجهزة التقييس والسيطرة النوعية من خالل  -6

 .ي في االغذية أو املنتجات االخرى الغش الصناع
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 لألفرادتشجيع عمل املكاتب االستشارية الهندسية والقانونية واملحاسبية وغيرها والتي تقدم خدمات مدعومة  -7

 .واملؤسسات املختلفة

أو  التعقيممدعومة كما هو الحال بإنتاج محاليل  بأسعار تزويد التجار املحليين بالنتاجات الخاصة بالجامعة  -8

 الزراعة.لية املنتوجات الغذائية التي تنتجها ك

العمل على التنسيق مع منظمات املجتمع املدني إلقامة الورش والندوات في املواضيع التي تهم املجتمع املحلي  -9

 .كمناهضة العنف األسري أو معالجة الزيادة في نسبة الطالق وغير ذلك

مرات لدعم محاور التنمية عقد البرامج التنموية من محاضرات وورش عمل وأيام طبية مجانية وندوات ومؤت -10

آلية مناسبة  ووضع احتياجاته املجتمع املحلي لتحديد ألبناءالصحية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية 

 لخدمته.

في املشاركة في أنشطة الجامعة من خالل نشر ثقافة مبدأ املشاركة الجماعية في تنفيذ أهداف التنمية وتقديم  -11

 الدور.ي تجاوز معوقات تحقيق هذا املقترحات التي تسهم ف
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The existence of the university is based on its establishment law (Basrah University 
Law No. (8) of 1967 in effect) came to meet a local need, which is the need for an 
education facility, while the justifications for its establishment are “due to the 
expansion of university education in Iraq and the need to establish its rules, it has 
become necessary to establish another university in Basrah to be able to perform the 
university mission dire''. This legal text stresses the university’s role in serving and 
developing society, touching its concerns and needs, and considering everything that 
contributes to improving the life of society. Channels of communication with local 
stakeholders are open to all, whether to hear their opinions or to fulfill their 
requests. 

Likewise, the idea of having universities in the governorates was for 
developmental purposes, and to revive the economies of regions far from the capital, 
and to provide job opportunities for the people of those areas, and finally, in terms 
of arranging for educational opportunities close by without the need to migrate to 
other provinces. 

This conviction has proven itself. The city of Basrah, and even the governorate, 
benefited greatly from the presence of Basrah University in it. The same is the case 
with respect to the other universities in the province.  

In order to create an effective role for Basrah University with local stakeholders, 
the university adopted the following policy: 

 

Article one: 

This policy aims at: 

1- Demonstrating the university’s comprehensive developmental role in its society 
and helping it to develop and advance knowledge. 

2- Investing the scientific powers of Basrah University for the benefit of all. 

3- Providing support and assistance to the local community by creating special 
channels with all stakeholders in the local community. 

 

Article two: 

The university works on forming a central committee in the university presidency and 
is affiliated with the council secretariat and sub-committees in all university 
formations that are affiliated with the central committee whose tasks are as follows: 
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1- Setting up an internal system for the work of the committees (central and 
subsidiary), in terms of the number of members, the distribution of tasks, 
meeting timetables, and so on, and their work shall be free of charge. 

2- Implementing and developing university policy through the periodic review and 
providing it with all that is new. 

 

Article three: 

'Local stakeholders' refers to the local community of the university, whether they are 
private individuals or governmental or non-governmental institutions, for example 
the owners of various trades, such as merchants, contractors, hospitals, state 
departments, or service departments such as the elderly home, orphan care centers, 
institutes of the blind, courts, etc. 

 

Article four: 

Serving the local community through what the university offers as a civilized 
scientific institution is the solid scientific basis for community unity and it is the real 
option for solidarity and parity whereby a regular increase in individual and collective 
productivity is achieved within a framework of relationships that deepens 
participation and provides guarantees of individual and community security that 
takes into account the present data and the future needs. The university works for 
enhancing its role towards local stakeholders with the some matters, for instance: 

1- Working to encourage its staff to serve the community by collecting donations 
and providing assistance to those who deserve it, such as abstinent students, 
orphanages, elderly homes, or children with cancer, whether they are from 
Basrah or other governorates. 

2- Carrying out maintenance campaigns for the sidewalks and roads surrounding the 
university, for the benefit of individuals who live near the university site. 

3- Working to provide local stakeholders with the scientific expertise that the 
university has, as is the case with preparing scientific studies that help solve the 
real problems of the local community. 

4- Helping hospitals with the production of some vital tools, as is the case with the 
production of the medium that helped a lot to discover infection with Corona 
virus. 
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5- Creating channels for cooperation with local courts or Departments of Law by 
coordinating the training of human rights students, as well as setting up the 
necessary training for them by hosting judges to give lectures that simulate 
practical reality. 

6- Cooperating with standardization and quality control devices by investing 
scientific capabilities and laboratories to detect industrial fraud in food or other 
products. 

7- Encouraging the work of engineering, legal, accounting and other consulting 
offices that provide subsidized services to individuals and various institutions. 

8- Providing local merchants with university products at subsidized prices, as is the 
case with the production of sterilization solutions or food products produced by 
the College of Agriculture. 

9- Working to coordinate with civil society organizations to hold workshops and 
seminars on topics of concern to the local community, such as combating 
domestic violence or addressing the increase in the divorce rate, and so on. 

10- Holding developmental programs including lectures, workshops, free medical 
days, seminars and conferences to support the axes of health, cultural, social and 
economic development for the members of the local community to determine its 
needs and establish an appropriate mechanism to serve it. 

11- To participate in the university's activities by spreading the culture of the 
principle of collective participation in the implementation of development goals 
and submitting proposals that contribute to overcoming obstacles to achieving 
this role. 
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